GDC19 Rd4 - Kalavrita Downhill Race - Απόλαυση για λίγους
Συντάχθηκε απο τον/την Timos Tsin.
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 21:28

Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2019
Καλάβρυτα, 20/10, Kalavryta DH Trail
Απόλαυση για λίγους!
Ιδανικές συνθήκες, υπέροχη πίστα, τέλειος καιρός και δύο αναβάτες από άλλο
πλανήτη! Αυτά χαρακτήρισαν τον φετινό αγώνα στα Καλάβρυτα που παρά τις
λίγες συμμετοχές έγραψε ιστορία.
Το καφέ αφράτο χώμα σου δίνει άλλα επίπεδα πρόσφυσης, η άριστα προετοιμασμένη
πίστα σε βάζει στην πρίζα να αμολήσεις τα φρένα και ο ιδανικός καιρός σου φτιάχνει ακόμη
περισσότερο το κέφι! Οι 50 αναβάτες που βρέθηκαν στα Καλάβρυτα για τον τέταρτο αγώνα
του Πανελλήνιου Κυπέλλου DH ήταν σε κατάσταση έκστασης και δεν μπορούσαν να
σταματήσουν να οδηγάνε! Πραγματικά, όλα ήταν όπως θα τα ήθελε και ο πιο απαιτητικός
αναβάτης και όσοι καβάλησαν εκεί ακόμη παραμιλάνε. Με τόσο τέλειες συνθήκες βέβαια
αρκετοί το παράκαναν με αποτέλεσμα να υπάρξουν σκληρές πτώσεις (χωρίς σοβαρό
τραυματισμό), αλλά και κάποια λαβωμένα ποδήλατα... Πάντως ήταν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για τους δύο κορυφαίους αναβάτες στη Ελλάδα να δώσουν μια εντυπωσιακή μάχη
σπάζοντας παράλληλα το ρεκόρ της απόλυτης κατάβασης στο Kalavryta DH Trail.
Αλέξανδρος Τοπκάρογλου και Θανάσης Παναγίτσας έχουν πάει το ελληνικό DH σε άλλο
επίπεδο και σε αυτό τον αγώνα έσπευσαν να το επιβεβαιώσουν!
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Από τον προκριματικό η μεγάλη μάχη πήρε φωτιά! Ο Αλέξανδρος Τοπκάρογλου (4:07.994)
και ο Θανάσης Πανγίτσας (4:08.132) έδειξαν την κλάση τους κατακτώντας τις δύο πρώτες
θέσεις της γενικής και με την μεταξύ τους διαφορά στα 138 χιλιοστά! Ενδεικτικά του
επιπέδου τους αναφέρουμε ότι ήταν κατά 18,6'' ταχύτεροι από τον τρίτο γενικής -και
πρώτο της κατηγορίας Elite- Μάριο Ανδρέου που επίσης εντυπωσίαζε με τα περάσματα του.
Τέταρτος -και τρίτος Junior- προκρίθηκε ο εντυπωσιακά ανερχόμενος Χρήστος
Γραμματικόπουλος (4:35,731) ενώ 5ος -και πρώτος Master ήταν ο Άρης Χατζηγεωργίου
(4:46.757). Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Πολυχρόνης Μακρής που καβάλα σε ένα ποδήλατο
Singe Crown προκρίθηκε έκτος γενικής και πρώτος στην κατηγορία του. O Άγγελος
Κανελλόπουλος προκρίθηκε δεύτερος στην Elite (7ος γενικής), μπροστά από τον Μανόλη
Γαβαλά και τον σούπερ ανερχόμενο Χρήστο Καρβούνη. Δυνατός και ο Παναγιώτης
Μπαρδάκης που μπήκε στην πρώτη δεκάδα με ποδήλατο SC, αλλά και ο semilocal Χάρης
Τσίρος που προκρίθηκε πρώτος Veteran.
Αποτελέσματα προκριματικού εδώ

Ήρθε η ώρα του μεγάλου τελικού με αρκετούς θεατές να βρίσκονται μέσα στην θεαματική
πίστα, αλλά και με μεγάλη ανυπομονησία για την έκβαση του αγώνα. Όλοι περίμεναν την
μεγάλη μάχη και οι δύο κορυφαίοι νεαροί riders τους την έδωσαν!
Τελικά τη νίκη στην κατηγορία Junior και στην γενική πήρε ο Αλέξανδρος Τοπκάρογλου
(4:03,452) πραγματοποιώντας μια εκπληκτική κατάβαση που έκοβε την ανάσα! Ο "Godzilla"
όχι μόνο πήρε την πρώτη φετινή του νίκη επί ελληνικού εδάφους, αλλά έκανε και νέο ρεκόρ
πίστας στην άριστα προετοιμασμένη πίστα. Ο Θανάσης Παναγίτσας (4:05,670) τερμάτισε
δεύτερος οδηγώντας σούπερ θεαματικά, κάνοντας όμως κι ένα μικρό λάθος στην γρήγορη
γούβα στα μέσα της πίστας. Για πρώτη φορά στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο
Χρήστος Γραμματικόπουλος (4:37.778) αν και οδήγησε αρκετά σφιγμένος φοβούμενος το
λάθος (ένα λάθος που του στέρησε την τρίτη θέση στο Eagle Trail). Πολύ καλή εμφάνιση
έκανε ο Μανόλης Γαβαλάς και παρά την πτώση του πήρε την τέταρτη θέση μπροστά από
τον Χρήστο Βερζαμάνη και τον Βασίλη Ζιάκα που συμπλήρωσαν την εξάδα.
Στην κατηγορία Elite ο Μάριος Ανδρέου (4:23,132) βελτίωσε κατά τρια δευτερόλεπτα τον
χρόνο του και πήρε άνετα την δεύτερη νίκη της καριέρας του στη κατηγορία, ενώ ο
φιλαράκος του, ο Άγγελος Κανελλόπουλος, ξερύθμισε όσο μπορούσε τις αναρτήσεις του
και τερμάτισε δεύτερος χωρίς όμως να απειλήσει τον νικητή. Το βάθρο συμπλήρωσε ο
ανερχόμενος και φουλ θεαματικός Χρήστος Καρβούνης που ήταν ιδιαίτερα
αποτελεσματικός παρά τις ατυχίες που χτύπησαν τους αναβάτες από την Πάτρα στις
προπονήσεις τπου Σαββάτου. Μόνο θετική κρίνεται η εμφάνιση του Μάνου Λουκάκη που
ήταν τέταρτος μπροστά από τον Γιώργο Αδαμόπουλο και τον καπετάνιο Δημήτρη
Μπαρδακλή.
Στη άλλοτε δυανατή κατηγορία Master συμμετείχαν επτά αθλητές με τον Άρη
Χατζηγεωργίου (4:38,256) να παίρνει μια ακόμη καθαρή νίκη, σκαρφαλώνοντας και στην
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πέμπτη θέση της γενικής. Ιδιαίτερα θετικό ήταν το come back στην αγωνιστική δράση για
τον Βαγγέλη Χριστοφοράκη (έχει κερδίσει τον πρώτο τίτλο στην Master πίσω στο 2013) ο
οποίος τερμάτισε δεύτερος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Αλεξ Ύμερη -αν και αγωνίστηκε με
κολάρο λόγω τραυματισμού το Σάββατο- και τέταρτος ήταν ο Σάββας Ιωάννου που
τερμάτισε εξαντλημένος.
Επτά αναβάτες συμμετείχαν και στην κατηγορία Veterans με τον Κώστα Πισσάνο
(5:13,540) να παίρνει την δεύτερη φετινή του νίκη και να παραμένει πρωτοπόρος στη
βαθμολογία. Δεύτερος τερμάτισε ο snowboardάς Χάρης Τσίρος που πάντα ψάχνει μια καλή
ευκαιρία για να βρεθεί στο βουνό, ενώ τρίτος ήταν ο Φώτης Σκαρής που επέστρεψε στην
αγωνιστική δράση μετά από έναν μήνα αποχής λόγω τραυματισμού στο Eagle Trail. Από
κοντά ο Αντώνης Σακαράκης, αλλά και ο Γιάννης Χερουβείμ που αγωνίζεται για πρώτη
χρονιά στην παρέα των 40άρηδων.
Πέντε αγωνιζόμενοι πάλεψαν στην κατηγορία Single Crown με τον Πολυχρόνη Μακρή
(4:44,935) μπροστά από τον Παναγιώτη Μπαρδάκη και τον 13χρονο Γιώργο Αγιομαυρίτη.

Έτσι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ένας εκπληκτικός αγώνας με μοναδικό
αρνητικό τις περιορισμένες συμμετοχές. Επόμενος αγώνας -και μεγάλος τελικός
του 2019- στην Κύμη Ευβοίας και στο πλήρως ανανεωμένο Tank Trail στις 10/11. Θα
είμαστε όλοι εκεί!
-Πάνω από δέκα αναβάτες που έκαναν προπονήσεις και είχαν δηλώσει συμμετοχή δεν
αγωνίστηκαν την Κυριακή. Βλέπετε οι ιδανικές συνθήκες είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί να
υπερβάλουν εαυτόν και ποδηλάτου.
-Στα θετικά ότι οι τοπική κοινωνία και οι τοπικοί άρχοντες αγκάλιασαν για μια ακόμη φορά
τον αγώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στον νέο Δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση
Παπαδόπουλο, αλλά και στο νέο πρόεδρο του Δημότικού Σταδίου, το Θύμιο Φλογέρα, που
αντικατέστησε τον δραστήριο Θύμιο Τζόβολο.
-Για έναν ακόμη αγώνα η νέα γενιά αναβατών -κάτω των 22 ετών- απέδειξε ότι έχει το
πάνω χέρι και μάλιστα έχοντας ανεβάσει εξαιρετικά το επίπεδο του ελληνικού downhill.
Μπράβο τους, και του χρόνου μάλιστα αναμένεται να γίνει πανικός και στην κατηγορία Elite
όπου θα ανέβουν κι άλλοι κορυφαίοι αναβάτες. Πρώτος και καλύτερος ο Θανάσης
Παναγίτσας! Έτσι δικαιολογείται -εν μέρη- η απουσία πρώην κορυφαίου αθλητή που δεν
εμφανίζεται να αντιμετωπίσει τη νέα γενιά...
-Ανυπομονούμε για ένα δυναμικό κλείσιμο της σεζόν στο φοβερό Tank Trail στην Κύμη στις
10/11. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί!

Κείμενο: Φώτης Σκαρής
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Άρθρο: Τίμος Τσιν.
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